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چکیده
کابل شهری است در چنبرۀ حاشیهها گرفتار شده و حدود هفتاد درصد جمعیت شهر در این
محالت زندگی میکنند .بیجا شدگان (مهاجران) روستاها را رها کرده و بهدنبال شغلهای
بروز انواع آسیبها مهیا ساخته و تأثیر مستقیم بر کیفیت زندگی ،رضایت از زندگی و توسعۀ
پایدار شهری میگذارد .شاروالی (شهرداری) در شهر کابل ،چشمانداز روشنی برای مدیریت
حاشیهنشینی ندارد و بهتنهائی نیز قادر به حل معضل حاشیهنشینی شهر نیست .در شهر کابل،
حاشیهنشینی گاه در اشکال خاصی چون کوهنشینی نیز به چشم میخورد .در این پژوهش از
روش پیمایش استفاده شده و حجم نمونه  301نفر بوده است .جدیترین مشکل
حاشیهنشینان مسئلۀ امنیت ،ایجاد اشتغال و دسترسی به خدمات اولیۀ شهری است .بیش از
 90درصد مردم وضعیت امنیت محلۀ خود را نامناسب میدانند .پاسخگویان به تطبیق یکسان
قانون باور ندارند .احساس محرومیت و تبعیض بر رضایت از زندگی مؤثر و مانعی برای
توسعۀ پایدار شهر کابل است .این امور باعث میشود تا مردم مشارکت شهری کمتر داشته
باشند و شهر را خانۀ مشترک خود ندانند .تعلقها در شهر کابل جمعی نیست و بیشتر درون
گروهی و قومی است .ساختار شهری کابل هم از بعد زیر ساختها و هم مدیریت شهری
فقیر است .نتایج پژوهش نشان میدهد که با نوعی حاشیهنشینی مضاعف در شهر کابل،
مواجه هستیم و تفاوت و تبعیضهای قومی و شهروندی در حیات شهری کابل به چشم
میخورد .قومیت ،پایگاه اجتماعی و محرومیت نسبی بر میزان رضایت از زندگی شهری
تأثیرگذار هستند و بهصورتکلی ،میانگین رضایت از زندگی شهری در بین حاشیهنشینان ،در
سطح پایین قرار دارد .توسعۀ پایدار شهری مستلزم جلب مشارکت شهروندان و ساکنان
محالت حاشیه است
واژگان کلیدی :حاشیهنشینی ،رضایت از زندگی شهری ،رضایت از خدمات شاروالی،
محرومیت نسبی ،کابل.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .1دانشیار جامعه شناسی شهری و توسعه ،دانشگاه بوعلی سینا (نویسنده مسئول)Naghdi@basu.ac.ir :
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مقدمه و بیان مسئله
افغانستان در مرحلۀ انتقال سریع به شهری شدن قرار دارد .کشوری با انواعی از مسائل و
مصائب ،و درعینحال ،توانمندیها و داراییهای بسیار است .باتوجه به آخرین سرشماری،
بیشتر جمعیت افغانستان را نوجوانان تشکیل میدهند و شهرنشینی نیز در حال رشد است .از
طرفی ،نبود برنامهریزی باعث شده است تا بیش از هفتاد درصد شهرهای افغانستان را حاشیهها
تشکیل دهد و کابل ،بهعنوان پایتخت و بزرگترین شهر افغانستان ،بیشترین حاشیهنشین را در
خود جای دهد .تنوع فرهنگی و قومی با توجه به پایتخت بودن و مکانی برای دستیابی به
فرصت و امکانات بیشتر نیز مزید بر مورد توجه واقع شدن شهر کابل شده است که همۀ اینها،
مطالعۀ میزان رضایت شهروندان از زندگی شهری ،خصوصا حاشیهنشینان ،را به یک امر ضروری
تبدیل میکند .ازسویدیگر ،بهبود کیفیت زندگی در هر جامعهای یکی از اهداف مهم
سیاستهای عمومی است .دولتها سعی دارند تا شهروندان رضایتمندی بیشتری از آنها داشته
باشند .سنجش و بررسی میزان رضایت شهروندان از خدمات و زندگی شهری ،بهنحوی ارزیابی
است از این سیاستها و چنین پژوهشهای کاربردی نقش قابل توجهای در تحلیل وضع
موجود ،تصمیمهای بعدی به منظور ارتقای سطح کیفی ،برنامهریزیهای آینده و جلوگیری از
تکرار نواقص در دیگر مکانها دارد .ازآنجاییکه تحقیقات زیادی در شهر کابل در زمینۀ مسائل
شهر و حاشیهنشینی انجام نشده است ،این پژوهش در نوع خود بدیع بوده و تا حد ممکن ،سعی
دارد شاخصها و تئوریهایی که بیانکنندۀ وضعیت زندگی حاشیهنشینیان کابل است را مورد
مطالعه قرار دهد.
بعد از فروپاشی نظام طالبان در افغانستان و رویکار آمدن دولت جدید ،امیدواریهایی برای
بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی شهرها ،ازجمله کابل ،برای مردم ایجاد شد .جنگ ویرانیهای
زیادی را بهبار آورد و فقر و بیکاری را گسترش داد .بسیاری از کسانی که مهاجرت کرده بودند
با شکلگیری حکومت جدید دوباره به کشور و شهرها ،مخصوصا پایتخت ،بازگشتند .دادهها و
سرشماریها نشان میدهند که در سالهای اخیر ،روستاییها به دلیل بیکاری ،خشکسالیهای
پیدرپی و وضعیت بد زندگی به شهرها مهاجرت کردند .براساس گزارشهای بانک جهانی،
مرکز ثبت و احوال جمعیت افغانستان و آخرین تحقیق منتشر شده نشان میدهند که «در سال
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 ،1950از هر  20نفر یک نفر در سال  2014از هر  4نفر و تا سال  ،2060از هر  2نفر یک نفر
شهرنشین خواهد شد .بهاینترتیب  50%جمعیت افغانستان شهرنشین خواهند شد و روند رشد
شهرهای افغانستان نیز هرسال  4%افزایش را نشان میدهد( ».وضعیت شهرهای افغانستان:2015 ،
 .)27این رشد بیشتر از همۀ شهرهای افغانستان در کابل بارز است و این شهر رشد سریعی را
تجربه میکند .براساس این تحقیق ،شهر کابل ده درصد در دهۀ گذشته رشد داشته و این رقم
هفت برابر شهرهای دیگر ( هرات ،بلخ و قندهار) خوانده شده است.
در کابل 54 ،سایت بهعنوان محالت اسکان غیررسمی شناخته میشوند و براساس تحقیق
( 86 )UNHABITATدرصد سکنه شهری در افغانستان فاقد یکی یا بیشتر این شاخص می
باشند .1 :دسترسی به آب سالم .2 ،حفظالصحه بهبود یافته .3 ،مواد و مصالح با دوام در
خانهسازی .4 ،فضای مناسب زندگی و  .5امنیت مالکیت (گزارش وضعیت شهرهای افغانستان،
 .)104 :2015شهرهای (افغانستان در سالهای اخیر) محل اسکان و میزبان ،شمار روز افزون
افرادی هستند که در جستجوی یافتن محل امن و سرپناه مناسب و فرصت کاری بهتر

میباشند.

حاشیهنشینان در تمام گوشه و کنار دنیا ،با مشکالت جدی روبهرو هستند؛ از وضعیت بد
بهداشت و نبود اشتغال گرفته تا ترک تحصیل به دلیل وضعیت اقتصادی و نبود خدماترسانی
دولتی .همۀ اینها دستبهدست هم میدهند و مشکالت جدیدی را خلق میکنند« .عدم
مشارکت ،احساس تبعیض ،نداشتن روحیۀ تعلق شهروندی ،کامروایی معوق و ...از ویژگیهای
اصلی شخصیتی حاشیهنشینان و تهیدستان شهری است» (نقدی .)4 :1392 ،بسیاری از این
مشکالت را میتوان در شهر کابل نیز سراغ گرفت و شرایط ویژگیهای خاص حاشیهنشینی
کابل را هم باید به آنها افزود.
در چند سال اخیر ،مسئلۀ رضایت از زندگی و خدمات شهری باعث ایجاد مطالبات و
اعتراضاتی ازسوی شهروندان شهر کابل شده است .باید توجه کرد که رضایت یکی از مهمترین
مباحث زندگی شهری و نقش اساسی در کنشهای ما دارد ،از طرف دیگر ،تأثیر بر
سیاستگذاری ،برنامهریزیهای شهری و مدیریتی ،خصوصا در رسیدن به توسعۀ پایدار.
ازآنجاییکه حاشیهنشینی با فقر و کیفیت پایین زندگی همراه است ،مسئلۀ رضایت و سنجش آن
برای مطالعات مرتبط با حاشیهها مهم قلمداد میشود (عنابستانی و همکاران .)1394 ،حکومت
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افغانستان در سال  2016میالدی ،اعالم کرد فراهم آوردن مسکن برای جمعیت شهری رو به
افزایش یک چالش مهم بهحساب میآید و بانک جهانی نیز از چگونگی آن ابراز نگرانی کرده
است .حکومت افغانستان با توجه به چالشهای مهم شهری ،برنامههایی نظیر «برنامه اولویت
شهری» و «پروژه بزرگ خانهسازی» در منطقۀ خواجه رواش کابل و امثال آن را بهکمک مالی
نهادهای بینالمللی بر دست گرفته است اما با توجه به رشد چشمگیر جمعیت شهری افغانستان،
این کشور نیازمند برنامههای بیشتر و مدیریت شهری روزآمدی

است.

بیشتر مهاجران (بیجا شدگان) داخلی افغانستان به چند شهر بزرگ این کشور مانند کابل،
هرات ،قندهار و مزار شریف روی میآورند و این درحالی است که جمعیت ساکن این شهرها
درحالحاضر ،بیشتر از ظرفیت و امکانات شهری موجود است .برای نمونه ،میتوان از امکانات
و زیرساختهای شهر کابل که برای  700هزار سکنه ( باشنده) ایجاد شده است ،حال آنکه بیش
از شش میلیون تن در این شهر زندگی میکنند .کابل پنجمین شهر دنیا با رشد سریع
جمعیت میباشد .از یکونیم میلیون در سال  2001میالدی ،به بیش از

شش میلیون

درحالحاضر رسیده که بیش از  70درصد باشندگان آن در محالت غیر رسمی و ساحات غیر
معیاری (حاشیه و سکونتگاههای غیررسمی) زندگی میکنند .شهر کابل به دلیل ویژگیهای
خاص خود (پایتخت بودن ،فرصتهای بیشتر ،تمرکز امکانات رفاهی و )...مقصد مهاجرین از
هر گوشه و کنار افغانستان برای دستیابی و رسیدن به این امکانات و فرصتهاست .این رشد
شهری به همراه حاشیهنشینی گسترده است .رضایت شهروندان از زندگی شهری نقش و تأثیر
بسزای در برنامهریزی شهری ،توسعۀ پایدار ،مطالبات و مدیریت شهری دارد .بنابراین
حاشیهنشینی چالش اصلی برای توسعۀ شهری آینده در کابل است .این مطالعه بهدنبال شناخت
وضع موجود حاشیهنشینی و شرایط ،شاخص و رضایت حاشیهنشینان در شهر کابل است.

پیشینۀ تجربی
نظرسنجیای که دیدهبان شفافیت افغانستان ( )1396از  4444نفر در نه والیت انجام داده است
نشان میهد که شهرداری کابل با  47درصد کسب رضایت مردم و سه درصد بهبود نسبت به
سال قبل اما  ،بعد از گردیز در آخرین رده قرار دارد .در این پیمایش ،که در  22ناحیۀ شهر کابل
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انجام شده ،بیشترین رضایتمندی مردم از خدمات شهرداری در ناحیههای دو ،چهار و یازده و
کمترین رضایتمندی در ناحیههای هجده ،بیستویک و بیستودوم به ثبت رسیده است.
شاخصهای مورد نظر در این نظرسنجی؛ جمعآوری زبالهها ،فراهمسازی ایستگاههای
اتوبوسهای شهری و حفظ و مراقبت از زیرساختها ،تأمین دسترسی به اطالعات ،تقویت
اشتراک عامه در تصمیمگیریها از سوی شهرداریها ،حسابده بودن و فراهمسازی فرصتهای
مؤثر برای شکایات به مسائل حکومتداری بوده است .این نظرسنجی نشان میدهد که مشارکت
مردم ،دسترسی به اطالعات ،حسابدهی و بررسی شکایات ازجمله شاخصهای حکمرانی
است که شهرداری های افغانستان آنها را فراموش کرده است .همچنین براساس یافتههای این
گزارش ،شاخصهایی همچون جنسیت ،میزان درآمد و قومیت نیز در میزان رضایتمندی مردم
تأثیرگذار بوده است؛ چنانچه زنان با آنکه تنها  32درصد از خدمات شهری بهرهمند شدند ،ولی
بیشترین میزان رضایتمندی را ابراز داشتند .کسانی که سن باالیی داشتند رضایت بیشتر و
کسانی که سن کمتر ،رضایت کمتری از خدمات شهری ابراز داشتند .با توجه به قومیت
پاسخدهندگان هم ،هزارهها  41درصد ،پشتونها  42درصد ،ازبکها  64درصد و تاجیکها
باالتر از همه بوده ،بنابراین هزارهها و پشتونها کمترین رضایتمندی و تاجیکها و ازبکها
بیشترین رضایتمندی را از خود نشان دادهاند درخصوص شاخص میزان مراجعۀ آنها به شاروالی
نیز هزارهها  26درصد و تاجیکها  43درصد بوده است.
پژوهش دیگر توسط اسکان بشر سازمان ملل ( )UNHABITATانجام و به مشکالت و
معضالت شهرنشینی در افغانستان و وضعیت شهرهای افغانستان پرداخته است .مهمترین
مشکالت شهری افغانستان را دسترسی نداشتن به منابع آب سالم ،بهداشت ،مصالح و مواد
ساختمانی مقاوم در خانهسازیها ،فضای نامناسب زندگی و نبود امنیت مالکیت دانسته است.
همچنین گزارش نشان میدهد که با رفتن نیروهای خارجی وضعیت شهرنشینان رو به وخامت
گراییده و نرخ بیکاری نیز افزایش یافته است .در این گزارش ،اشارهای مشخص به حاشیهنشینان
نشده است ولی بهصورتکلی ،وضعیت زندگی مردم شهرنشین نامناسب گزارش شده است.
در تحقیق میر و عیسی ( )1396نیز به رشد شهرکهای «غیررسمی» اشاره میکند که از
ابتداییترین زیرساختهای شهری همچون سیستم آبرسانی ،مدیریت فاضالب و زبالهها،
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دسترسی آسان جوانان به مکاتب و زمینهای بازی و محل کار نامناسب برای مردان و زنان
برخوردار نیستند .این تحقیق با مرور اسناد و مطالعات پیشین در زمینۀ مدیریت شهری از
واحدهای کوچک تا به سطح شاروالی انجام شده است .یافتههای کلیدی این تحقیق نبود مرز
مشخص بین واحدهای کاری و برنامۀ ملی است .ساختارهای اداری محدود ،طرح پالیسی ملی
شهری ،سرمایهگذاری بلندمدت و اصالح این ادارهها را برای راهکار پیشنهاد میکنند.
نظیر و همکاران ( )2016در تحقیقی که بر «تأثیر برنامۀ ارتقای سکونتگاههای غیر رسمی
در شهر کابل» منطقۀ افشار و مصاحبه با  94خانه انجام دادند ،نشان میدهد که گسترش خانهها
در منطقۀ افشار باعث رشد و تشویق اقتصاد محلی ،بهسازی خانهها که اگر قبال یک منزله (اتاق)
بودند ،دو تا چهار منزله شدند ،تأثیر بر بهبود خدمات دسترسی در منطقه ،قبال کرایه تاکسی 80
افغانی بوده و با گسترش و رشد منطقه به  50افغانی کاهش یافته و فاصلۀ  20دقیقهای به 10
دقیقه رسیده است .این رشد بیشترازهمه در اقتصاد محلی انعکاس یافته ،طوریکه خانههای کنار
جاده معموال منزل اول خویش را دکان ساختند .رضایت و درک از تغییر در محله نیز افزایش
یافته ،طوریکه  91درصد راضی بودند و  9درصد ناراضی .نارضایتیها بیشتر به دلیل کمبود
فضاهای عمومی مثل زمینبازی و پارک بود .پیشنهاد این تحقیق این بوده است که توجه به
وضعیت فرهنگی و فضایی این منطقه بیشتر شود و فضاهای عمومی که از ملزومات زندگی
شهری است ،ساخته شود و گسترش یابد.
آذر و اسکلو ( )1396در تحقیقی که در مورد «میزان رضایتمندی حاشیهنشینان کالنشهر
تبریز» از عملکرد شهرداری در سه دوره ( )1392-1378با روش پیمایشی و اسنادی روی 384
نفر انجام داده است نشان میدهد که بیشترین میزان رضایتمندی ساکنین محالت حاشیهنشین
مربوط به عملکرد شهرداری در بهبود وضع دسترسی معابر محالت حاشیهنشین بوده و کمترین
میزان رضایتمندی آنان از عملکرد شهرداری نیز مربوط به عدم استفادۀ شهرداری از منابع در
دسترس در جهت بهبود شرایط محل زندگی ساکنین محالت حاشیهنشین بوده است که
بهصورتکلی ،براساس این مطالعات میدانی ساکنین محالت حاشیهنشین شهر تبریز از شورای
اسالمی شهر و شهرداری این شهر کمتر از حد متوسط رضایت دارند.
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نقدی و صادقی ( )1386در تحقیق «رضایتمندی حاشیه نشینان شهر همدان» با جامعۀ
آماری  550خانوار ساکن در محالت حاشیۀ شهر همدان ،انجام داده اند که این بررسی و
داده های آن نشان میدهد که بهطور کلی ،میزان رضایت در این مناطق در حد مطلوبی نیست.
مهم ترین دلیل نارضایتی در درجۀ نخست ،وضعیت بد کالبدی محله است (که شهروندان
روزمره با آن درگیر هستند) سپس کمبود امکانات و بیکاری .سه آرزوی مهم پاسخگویان این
تحقیق همه در یک راستا و عبارت اند از داشتن خانه ،شغل و سالمتی و به تعبیر مازلوئی ،اینها
از نیازهای اساسی بهشمار می روند .پیشنهاد تحقیق تأکید بر بهبود زیرساخت های اساسی ،تهیۀ
مسکن و سرپناه حداقلی و سپس برقراری نظم و امنیت در قالب طرح های توانمندسازی
ساکنین این محالت است و مشارکت جدی مردم باید در سرلوحۀ برنامه های مجموعههای
مدیریت شهری قرار گیرد.
نقدی و همکاران ( )1394در مطالعۀ «کیفیت زندگی در محالت حاشیۀ شهر ساوه» ،نشان
دادهاند که این شهر طی سه دهۀ گذشته ،شاهد رشد چشمگیر محالت و حجم جمعیت حاشیه
بوده است بهطوریکه  5محله سکونتگاه غیررسمی طی دورۀ مورد بررسی به  25محله رسیده
است .کیفیت زندگی در حاشیه به شکل معنیداری پایینتر است و رضایتمندی از خدمات
شهری چندان باال نیست و درعینحال ،حاشیهنشینیان نیز به روشهای خاص خود با
سیاستهای شهری بازی میکنند.
آکگل )2012(1تحقیقی را که در مورد «میزان رضایت شهروندان کایسری» از شهرداری با
حجم  292نفر در ترکیه انجام داده و نشان میدهد که بیشترین نارضایتی در بخش حملونقل و
کمترین در بخش خدمات اجتماعی است .همچنین توقعات شهروندان باالتر از خدماتی است که
شهرداری ارائه میدهد .در این تحقیق ،متغییر سن چندان تأثیری در رضایت نداشته ولی متغیر
وضعیت تأهل ،جنسیت در بخش صحت و محیط زیست تأثیرگذار بودند.
اوکتای و روستملیا ( )2010در «اندازهگیری کیفیت زندگی شهری و رضایت محله ،منطقۀ
مورد مطالعۀ فاماگوستا» نشان دادند که در مقایسه با رضایت فرد از خانه ،همسایگان نزدیک و
ویژگیهای آنها ،رضایت از کیفیت کلی زندگی شهری در فاماگوستا پایینتر است .درحالیکه
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
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تقریبا دو سوم از نمونه بهطورکلی ،از محلۀ خود راضی بودند ،فقط  21درصد از کیفیت زندگی
راضی بودند (حیدرخانی و همکاران.)1396 ،
در یک جمعبندی میتوان ادعا کرد که تاکنون تحقیق مشخص و مستقل درخصوص
حاشیهنشینان شهر کابل از دید جامعهشناسی صورت نگرفته است و اندک مطالعات صورت
گرفته مانند دیدهبان شفافیت ،اسکان بشر و نظیر ...بیشتر درخصوص وضعیت کلی شهرها و نه
حاشیهنشینیان ،بهخصوص در کابل ،بوده است .تحقیق حاضر فتح بابی خواهد بود برای
مطالعات بعدی درخصوص شهری که حاشیهها سهم زیادی از عرصۀ شهر و نسبت بزرگی از
جمعیت آن را به خود اختصاص داده است.

چارچوب نظری
حاشیهنشینی یکی از معضالت جهان امروزی و از چالشهای هزاره سوم است .عالوهبر رشد و
گسترش شهرها ،خصوصا در کشورهای در حال توسعه ،شاهد گسترش حاشیهها نیز هستیم .از
زمان جامعهشناسان مکتب شیکاگو ،که بهصورت علمی و آکادمیک به این مسئله پرداختهاند ،تا
امروز حاشیهنشینی و اسکان غیررسمی در صدر مسائل شهری باقی مانده است .اگرچه اتفاق
نظر در تعریف نیست ،اما برای اختصار میتوان ادعا کرد :هرنقطۀ شهری (یا گروه اجتماعی) که
فاقد استانداردها ،خدمات و زیرساختهای شهری (مسکن ،زیرساختها و معابر ،خدمات
شهری مانند آب و فاضالب و تلفن ،سرانۀ فضای سبز ،حملونقل شهری ،سبک و کیفیت
زندگی )...باشد حاشیه است (نقدی.)1386 ،1392 ،
در مدلی که مکتب شیکاگو ارائه میدهد گروههای اجتماعی بنابر سطح درآمد و توان مالی
در الیهای از شهر سکونت میگزینند و بیشتر شامل اجتماعات مختلفی میشود که بر پایۀ قدرت
رقابتشان در شهر ،شکل گرفتهاند .در داخل هر منطقه ،ناحیههای مختلف براساس فرهنگ ،زبان
و نژاد به اجتماعات طبیعی همزیست تقسیم شدهاند .با رشد شهر ،ساکنان مناطق از راه فرایند
هجوم و توالی جابهجا میشوند .نمونۀ این فرایند در شیکاگو ،سکونت مهاجران در مناطق
انتقالی فقیرنشین و سپس تحرک تدریجی «رو به باال» و «رو به بیرون» یعنی تحرک بهسوی
مناطق بهتر بود (نورعلیوند.)32 :1394 ،
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مکتب شیکاگو و مفسران آن بهشدت تحتتأثیر تصورات اکولوژیکی از شهر بودند و شهر را
مانند یک اکوسیستم میدیدند که موجودات زنده درون آن همراه پروسههایی نظیر رقابت،
همکاری ،سازش و توافق ...زیست میکنند (نقدی1390 ،؛ نقدی .)17 :1392 ،اما این هاروی
بود که شهر را از منظر دیگر ،یعنی عدالت شهری ،نیز مورد بررسی قرار داد .به باور هاروی،
تغییر توزیع درآمد میان گروههای مختلف اجتماعی ،در اشکال شهرنشینی معاصر منعکس
میشود (هاروی .)335 :1379 ،تغییر مکان یک فعالیت اقتصادی در شهر ،به معنای تغییر در
فرصتهای اشتغال است .همچنین تغییر مکان مسکن نیز به معنای تغییر در فرصتهای سکونت
است (همان.) 51 :
براساس دیدگاه اندیشمندان مکتب شیکاگو ،تئوری اقتصاد سیاسی شهر مانند هاروی رشد
شتابان حاشیهنشینی و مهاجرت به شهر ،باعث شکلگیری ناحیههای شهری میشود که بیشتر
براساس سطح درآمد و وضعیت اقتصادی آنها رقم خوردند .بههمیندلیل ،نابرابریهای زندگی
در میان دایرههای مختلف بهوجود میآید .این نابرابریهای موجود در شهرها و محرومیت
ساکنان سکونتگاه های غیررسمی اگرچه برای نسل اول مهاجران ساکن این سکونتگاهها با
توجه به بهبود هرچند اندک در مقایسه با شرایط زندگی در روستا یا محلههای مرکزی شهری
چندان آزاردهنده نبوده ،اما نسل دوم و وسوم با توجه به عمیقتر شدن شکاف اجتماعی برداشت
متفاوتی از شرایط دارند .معموال نسل جدید بهعنوان یک ساکنان شهر انتظار برخورداری از
شرایط زیست مناسب را دارند که شهر از تأمین آن ناتوان است؛ برای همین درخواستهای
نسلهای بعدی ،با وجود تبعیض و نابرابری ،همواره زمینۀ بروز اغتشاشات شهری را فراهم
میآورند (صرافی1382 ،الف ،268 :به نقل از ایراندوست .)31 :1388 ،رالف دارندوف دربارۀ
منشأ نخستین نارضایتیهای اجتماعی بیان میدارد که موافقت کافی وجود دارد که محرومترین
افراد بدترین احساسها را دارند .منشأ آگاهی از این محرومیت عموما افراد پیرامونی یا کسانی
هستند که آنها را برای مقایسه مناسب میبینند (باوندپور ،69 :1393 ،به نقل از هزار جریبی و
فعلی.)126 :1394 ،
اینگلهارت احساس رضایت از زندگی را بازتاب توان بین آرزوها و وضعیت موجود تعریف
میکند .زمانیکه وضعیت فرد با آرزوها و توقعاتش تطبیق مییابد ،به فرد احساس رضایت باال
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دست میدهد ،زمانیکه فرد در یافتن این تطابق دچار مشکل میشود ،احساس نارضایتی و
ناخشنودی میکند و تا زمانیکه به تطابق نرسد ،این احساس در او باقی میماند (برزگر:1386 ،
 ،69به نقل از باقری و همکاران.)1394 ،
رضایت از زندگی ارتباط مستقیم با کیفیت زندگی دارد .درواقع ،کیفیت زندگی رضایت را
تحتتأثیر قرار می دهد .هرچند کیفیت زندگی مفهومی پیچیده و چند بعدی است که تحتتأثیر
مؤلفههایی چون زمان و مکان و ارزشهای فردی و اجتماعی قرار دارد و از این رو معانی
گوناگونی برای افراد و گروههای مختلف بر آن مترتب است .برخی آن را بهعنوان قابلیت
زیستپذیری یک ناحیه ،برخی دیگر بهعنوان اندازهای برای میزان جذابیت و برخی بهعنوان رفاه
عمومی ،بهزیستی اجتماعی ،شادکامی ،رضایتمندی و مواردی از این دست تعبیر کردهاند (اپلی و
منون 288-292 :2008 ،به نقل از حیدرخانی و همکاران .)1396 ،بسیاری از دانشمدان علوم
شهری ،کیفیت محیط شهری را یکی از مؤلفههای کیفیت زندگی میدانند؛ بنابراین ،میتوان گفت
کیفیت محیط قسمتی از کیفیت زندگی است و شامل تمام فاکتورهایی میشود که بخشی از
رضایتمندی انسانها را تشکیل میدهند (رفیعیان و دیگران 2 :1386 ،به نقل از عیوضلو و
همکاران .)1395 ،ازسویدیگر ،در بین حاشیهنشینان به دلیل حاشیه واقع شدن که بیشتر
مهاجرین و/یا کسانی هستند که وضعیت اقتصادی مناسبی ندارند ،نارضایتی بیشتری وجود دارد.
در تحقیق دیگری نشان دادند که اقلیتهای قومی و مهاجرین ،خصوصا نسل دوم ،رضایت
کمتری از زندگی شهری دارند .درحالیکه آنها با مشکالتی که نسل اول داشتند ،کمتر مواجه
میشوند و کوشش میکنند خود را با هنجارهای حاکم سازگار کنند (کنایز 1و همکارانش )2016
به دلیل اینکه نسل دوم شرایط خود را با گروه مرجع یا همتایان گروه اکثریت مقایسه میکنند نه
با کشور مبدأ یا شرایط گذشته والدینشان (هلت 2و همکاران2008 ،؛ مید توم.) 2014 3،
ابعاد رضایت از زندگی متفاوت و بستگی به سطح توقعات شهروندان دارد .آنچه در همهجا
مشترک است و یکی از مهمترین مؤلفههای رضایت از زندگی شهری در بعد عینی و ذهنی را
شامل می شود ،رضایت از مسکن است که به سابقۀ سکونت ،نوع تملک و کیفیت آن برمیگردد
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
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(ایراندوست )1388 ،که به آن میتوان خدمات بهداشتی و سالمتی شهری ،کیفیت مبلمان شهری
و در نظر گرفتن فضاهایی برای ورزش و تندرستی را نیز افزود که در افزایش شاخص کیفیت
زندگی شهری و رضایت شهروندان تأثیر قابل توجهی دارد (یزدانی .)68: 1394 ،مدل مفهومی
این تحقیق بهصورت کلی ،با توجه به مفاهیم و متغیرهای مورد بررسی؛ حاشیهنشینی ،سرمایۀ
اجتماعی ،رضایت از زندگی شهری ،قومیت و محرومیت نسبی به شرح نمودار زیر میباشد.

نمودار شمارۀ  :1مدل مفهومی و تحلیلی تحقیق

فرضیهها
-

قومیت حاشیهنشینان بر میزان رضایت آنها از زندگی شهری تأثیر دارد.

-

سابقۀ سکونت حاشیهنشینان بر رضایت از زندگی آنها تأثیر دارد.

-

تملک مسکن حاشیهنشینها بر رضایت از زندگی آنها تأثیر دارد.

-

احساس محرومیت حاشیهنشینان بر رضایت از زندگی آنها تأثیر دارد.

-

پایگاه اجتماعی حاشیهنشینان بر رضایت آنها از زندگی تأثیر دارد.

-

محرومیت نسبی بر رضایت حاشیهنشینها از زندگی تأثیر دارد.

-

مشارکت حاشیهنشینان بر رضایت آنها از زندگی شهری تأثیر دارد.
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روش تحقیق
پژوهش حاضر بهلحاظ هدف ،کاربردی و بهلحاظ روش ،توصیفی_تحلیلی میباشد .جامعۀ
آماری تحقیق شهروندان باالی  20سال ساکن در سه ناحیۀ شاروالی (ناحیه یازدهم ،دوازدهم و
سیزدهم) و یک ناحیۀ فرعی هفده است .براساس سرشماری سال  ،2018جمعیت شهر کابل 4
ملیون و  141هزار و  165نفر گزارش شده است و ازآنجایکه آمار دقیقی از حاشیهنشینان وجود
ندارد ،اما وزارت شهرسازی  70درصد شهر کابل را حاشیهنشین اعالم کرده است .بنابراین،
حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و با در نظر گرفتن  70درصد حاشیهنشین 320 ،نفر
بهدست آمد .نخست از روش نمونهگیری خوشهای و سپس نمونهگیری تصادفی سیستماتیک
استفاده شده ،در ابتدا ،محلههای حاشیهنشین مشخص ،و در مرحلۀ بعد ،با استفاده از نمونهگیری
تصادفی سیستماتیک ،نمونهها براساس توزیع خانهها انتخاب شدند .متغیرهای تحقیق با استفاده
از مطالعات کتابخانهای و اسنادی ،چارچوب نظری و پیشینۀ تحقیق شناسایی و بعدا پرسشنامه
طراحی و قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار اندازهگیری تحقیق (پرسشنامه) ،ازطریق پیشآزمون روی
 30نفر انجام گرفت .آلفای کرونباخ برای مقیاسهای مورد نظر  0.78به دست آمد که
نشاندهندۀ قابلیت باالیی از اعتماد و اطمینان ابزار مورد تحقیق بود .روایی پرسشنامه نیز به
روش صوری و تأیید صاحبنظران صورت گرفته است .اطالعات و دادهها از طریق پرسشنامه
و مشاهدات میدانی گردآوری شده است .محدودیتهای روششناسی بسیاری در عمل رخ داد
ازجمله سنتهای سختگیرانه در مورد مصاحبه با زنان و دختران یا حتی مزاحمتهایی برای
پرسشگران در برخی محالت ،امتناع از پاسخگویی و ناامنی عمومی و تفاوت و تعارضهای
قومی و سایر عوامل که گاه سبب شد در مواردی تعدادی از پرسشنامهها برگردانده نشده و
محقق به اجبار در بعضی ساحات پرسشنامه را دوباره توزیع کرده و از  320پرسشنامۀ اولیه
در نهایت  301پرسشنامۀ معتبر و غیرمخدوش برگردانده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

يافتهها
یافتههای توصیفی این تحقیق نشان داد که از حجم نمونه  301نفری ،بیشتر تعداد پاسخگویان
مردان ( 59.8درصد) هستند و زنان  40.2درصد از پاسخگویان را تشکیل میدهند که از این
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جمع 68.8 ،درصد متأهل و  31.2درصد مجرد بودند .بیشتر پاسخگویان سواد باالتر از خواندن
و نوشتن داشتند و فراوانی تحصیالت دارای لیسانس از همه بیشتر است طوریکه  38.2درصد
را شامل میشود .کمترین حد فراوانی مربوط به تحصیالت باالتر از لیسانس بودندکه  3درصد را
شامل میشود .قومیت پاسخگویان به ترتیب 30.22 ،درصد هزاره 29.9 ،درصد پشتون29.9 ،
درصد تاجیک و  10درصد اوزبیک را شامل میشود .توزیع فراوانی متغیر درآمد نشان میدهد
که بیشتر افراد بین  5تا  10هزار افغانی درآمد دارند که نشان میدهد سطح معیشت و درآمد
باتوجه به هزینه های زندگی در شهر کابل خیلی کم است با اینکه  61.5درصد از پاسخگویان
شاغل بودند .فراوانی متغیر مالکیت منزل نشان میدهد که پاسخدهندگان اکثرا دارای خانههای
هستند که خریدهاند و این رقم  57.1درصد را شامل میشود .برحسب گروه سنی پاسخگویان
بیشتر جوانان بودند که  35.5درصد را شامل میشود درحالیکه ردۀ سنی از  18تا  81سال بود.
مهمترین دالیل مهاجرت به کابل ،امکانات و تسهیالت شهری و کار ذکر شده است.
بررسی گویههای رضایت از خدمات شاروالی ،مشارکت شهری ،رضایت از زندگی ،سرمایۀ
اجتماعی و محرومیت نسبی نشان میدهد که بیشتر مردم از خدمات شهری رضایت کمتری
دارند ،قوانین شهری را کمتر رعایت میکنند و سرمایۀ اجتماعی درون گروهی باالی دارند
همچنین احساس میکنند که بیعدالتی و تطبیق یکسان قانون در شهر کابل وجود ندارد و
وضعیت زندگی آنها چنانچه که توقع داشتند نیست .میانگین این وضعیت نشان میدهد که 30.5
درصد مردم از خدمات شاروالی رضایت دارند 27.9 ،درصد در امور شهری مشارکت میورزند،
 41.98درصد از زندگی راضی هستند و  50درصد احساس میکنند که در معرض محرومیت
واقع هستند.
یکی از سؤاالت که از پاسخگویان پرسیده شده بود عالوهبر شاخصهای مورد نظر ،میزان
رضایت آنها از زندگی در شهر کابل بود .براساس یافتهها از نمونۀ مورد نظر 33 ،نفر (11
درصد) از پاسخگویان گفته بودند که خیلی زیاد راضی هستند 101 ،نفر ( 33.6درصد) راضی
بودند 125 ،نفر ( 41.5درصد) تاحدودی 26 ،نفر ( 8.6درصد) کم و  16نفر ( 5.3درصد) خیلی
کم راضی بودند .باتوجه به پاسخ ،پاسخدهندگان میتوان گفت که سطح رضایت از زندگی در
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شهر کابل متوسط به باالست و تعداد افرادی که رضایت کمتری دارند ،نسبت به راضیها ،در
حداقل قرار دارند.
جغرافیای این تحقیق شامل سه ناحیه (یازدهم ،دوازدهم و سیزدهم) و یک منطقه (پشت
کوتل) را شامل میشود که درواقع ،حاشیههای اصلی شهر کابل است و بیشترین حاشیهنشینان را
نیز در خود جای داده است .با توجه به وضعیت زندگی حاشیهنشینی و محل زندگی آنها ،از
پاسخدهندگان پرسیده شد که چرا این این منطقه را برای زندگی انتخاب کردید 112 .نفر (37.2
درصد) ارزان بودن را دلیل اصلی گفتند 85 ،نفر ( 28.2درصد) بودن آشنا و اقوام را دلیل
انتخاب خود ذکر کردند 71 ،نفر نزدیکی به شهر و  24نفر به دلیل امنیت منطقۀ مورد نظر را
انتخاب کردهاند .این یافتهها در تأیید اینکه حاشیهنشینان بهدلیل ارزان بودن مکانها و بودن آشنا
و اقوام ،چنین مکانهای را برای زندگی انتخاب میکنند ،است و آن را تأیید میکند.
قومیت حاشیهنشینان بر میزان رضایت از خدمات شاروالی تأثیر دارد .با توجه به آزمون زیر،
لون نشان میدهد که برابری واریانسها بیشتر از  0.05است و اینجا  0.212را نشان میدهد که
میتوان نتیجه گرفت بین واریانس گروهها اختالف معنیدار وجود ندارد و باید از آزمون تعقیبی
استفاده گردد که در اینجا از آزمون شفه استفاده میشود .نتایج این آزمون نشان میدهد که
معناداری در حد  0.000است .باتوجه به این نتایج میتوان گفت که تفاوت میانگین ()-6/816
بین هزاره با پشتون معنیدار میباشد (یعنی این دو قوم از نظر رضایت از خدمات شاروالی باهم
تفاوت دارند) ،همچنین تفاوت میانگین ( )4/477رضایت از خدمات شاروالی بین تاجیک و
پشتون نیز معنادار است .اختالف میانگین رضایت از خدمات شهری در بین اقوام به این شکل
است :هزارهها 27.48؛ پشتونها 34.30؛ تاجیکها  29.82و اوزبیک ها .30.66
بهصورتکلی ،شهروندان حاشیهنشین شهر کابل  30.53درصد از خدمات شاروالی رضایت
دارند که این مقدار خیلی کم را نشان میدهد و کمتر از حد متوسط است .پس میتوان چنین
نتیجه گرفت که بیشتر شهروندان حاشیهنشین شهر کابل از خدمات شهری رضایت ندارند.
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جدول شمارۀ  :1رضايت از خدمات شاروالی (شهرداری) و قومیت
رضايت از خدمات شاروالی (شهرداری) و قومیت
فاصله اطمینان %95برای
بیشترين

کمترين

میانگین
کرانه باال

کرانه پايین

خطای

انحراف

استاندارد

معیار

میانگین

تعداد

51.00

14.00

28.7716

26.1955

0.64835

6.18486

27.4835

91

هزاره

49.00

21.00

35.8039

32.7961

0.75690

7.18058

34.3000

90

پشتون

46.00

14.00

31.2623

28.3822

0.72473

6.87542

29.8222

90

تاجیک

43.00

18.00

33.2802

28.0531

1.27787

6.99918

30.6667

30

اوزبیک

51.00

14.00

31.3621

29.7143

0.41868

7.26379

30.5382

301

مجموع

F(3,297) =1.508, P = .212

آزمون لون برای برابری واریانسها

F(3,297)= 15.723, P= .000

آزمون آنالیز واریانس

براساس این یافتهها می توان گفت که میزان رضایت از خدمات شهری در بین شهروندان
حاشیه نشین شهر کابل برحسب قومیت متفاوت است و معموال قومی بیشتر رضایت دارند که در
مکانهای بهتری زندگی میکنند یعنی اینکه دسترسی آن مکانها به خدمات شهری نیز تا
حدود ی بهتر از مناطق است که رضایت کمتری دارند و یک گروه قومی در آن ساکن هستند که
در اینجا هزارهها کمترین رضایت از خدمات شاروالی دارند.
همچنین دادهها نشان میدهد که سابقۀ سکونت و تملک مسکن در رضایت از زندگی
شهری تأثیر دارد.
جدول شمارۀ  :2تملک مسکن و رضايت از زندگی
آماره توصیفی تملک مسکن و رضایت از زندگی
فاصله اطمینان  %95برای
بیشترین

کمترین

میانگین
کرانه باال

کرانه پایین

خطای

انحراف

استاندارد

معیار

میانگین

تعداد

52.00

34.00

42.9123

40.5614

0.58678

4.43012

41.7368

57

ارثی

53.00

22.00

43.5115

41.6281

0.47707

6.25677

42.5698

172

خریداری

51.00

26.00

42.6886

37.7558

1.19987

6.23472

40.2222

27

گروی

57.00

24.00

43.2447

38.9330

1.06970

7.17579

41.0889

45

کرایهای

57.00

22.00

42.6747

41.2854

0.35300

6.12424

41.9801

301

مجموع

F(3,297) =2.754, P = .043

آزمون لون برای برابری واریانسها

F(3,297)= 1.631, P= .182

آزمون آنالیز واریانس
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تحقیق های متفاوت در زمینۀ اینکه آیا نحوۀ تملک مسکن در ضایت از زندگی تأثیر دارد یا
نه ،انجام گرفته و بعضی از آنها نشان میدهند که چگونگی تملک مسکن مثل کرایهای ،گرویی
یا خریداری شده در رضایت از زندگی تأثیر دارد ولی این تحقیق نشان میدهد که نحوۀ تملک
مسکن تأثیری در رضایت از زندگی ندارد.
جدول شمارۀ  :3آزمون لون سابقۀ سکونت و رضايت از زندگی
آزمون لون سابقه سکونت و رضایت از زندگی
معناداری

درجه آزادی داخل گروه ها

درجه آزادی بین گروه ها

مقدار آماره لون

0.021

297

3

3.291

جدول شمارۀ  :4آنالیز واريانس آنوای سابقۀ سکونت و رضايت از زندگی
آنوا سابقۀ سکونت و رضایت از زندگی
معیار تصمیم

Fآماره

میانگین مربعات خطا

درجه آزادی

مجموع مربعات خطا

0.019

3.369

123.433

3

370.299

بین گروهها

36.638

297

10881.581

داخل گروهها

300

11251.880

کل

همچنین در آزمون سابقۀ سکونت و رضایت از زندگی نیز نشان میدهد که آنوا معنیدار
نیست ،لذا می توان چنین نتیجه گرفت که طول مدت زندگی در محلۀ تأثیری در رضایت از
زندگی ندارد.
احساس محرومیت بر رضایت از زندگی شهری تأثیر دارد.
جدول زیر خالصۀ مدل را نشان میدهد .مقدار ضریب همبستگی بین متغیرها ().260
میباشد که نشان می دهد بین متغیر مستقل و وابسته تحقیق همبستگی ضعیفی وجود دارد و
همچنین متغیر مستقل  .065از واریانس رضایت از زندگی را پیشبینی میکند.
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جدول شمارۀ  :5خالصۀ مدل آزمون احساس محرومیت و رضايت از زندگی
دوربین واتسون
1.928

انحراف

ضريب همبستگی

معیاربرآورد

تعديل شده

5.92281

0.065

ضريب تعیین
0.068

ضريب
همبستگی
0.260

مدل
1

جدول شمارۀ  :6آزمون واريانس آزمون احساس محرومیت و رضايت از زندگی
آزمون آنوا -احساس محرومیت و رضایت از زندگی
معیار
تصمیم
0.000

Fآماره
21.752

میانگین مربعات

درجه

مجموع مربعات

خطا

آزادی

خطا

763.068

1

763.068

رگرسیون

35.080

299

10488.813

باقیمانده

300

11251.880

کل

Model

1

آنالیز واریانس رگرسیون در جدول آنوا و معنیداری آن  0.000به این مفهوم است که قدرت
پیشگویی معادلۀ رگرسیون همچنان با احتمال بیشتر از 95درصد به باالست .و با توجه به معنادار
بودن مقدار آزمون ( f)21.752در سطح خطای کوچکتر از  0.01میتوان نتیجه گرفت که مدل
رگرسیونی تحقیق مدل خوبی بوده و متغیر مستقل قادر است تغییرات رضایت از زندگی را
تبیین کند .از آنجاکه آمارۀ دوربین واتسون  1.9است میتوان نتیجه گرفت که احساس
محرومیت بر رضایت از زندگی تأثیرگذار است .با توجه به چارچوب نظری تحقیق ،یافتهها نیز
در تأیید این امر است و به هر میزان که افراد احساس کنند در معرض محرومیت واقع هستند،
رضایت کمتر ی نیز دارند و این مسئله در دراز مدت بر زندگی آنها تأثیر منفی میگذارد و
زمینهساز بروز انواع نارضایتی است.
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جدول شمارۀ  :8آزمون رگرسیون محرومیت نسبی و رضايت از زندگی
معیارتصمیم

 Tآماره

0.000

22.510

ضریب رگرسیونی استاندارد

ضریب رگرسیون استاندارد

شده

نشده

Beta

0.000

4. 664

Std. Error

Bغیراستاندارد

2.346

52.805

0.046

-.216

-.260

-

Model

)(Constant

محرومیت

1

نسبی

چون در اینجا یک متغیر مستقل داریم ،عمال امکان مقایسۀ سهم نسبی متغیرها در مدل وجود
ندارد .تغییر یک انحراف استاندارد در متغیر محرومیت نسبی باعث تغییر  -.260انحراف
استاندارد در متغیر رضایت از زندگی میشود اما در ضریب رگرسیون استاندارد نشده میگوییم
که تغییر یک واحد در متغیر محرومیت نسبی باعث تغییر  -.216متغیر رضایت از زندگی
میشود .آماره  tو سطح معناداری اهمیت نسبی هر متغیر مستقل در مدل را نشان میدهد ،در این
فرضیه مقدار معناداری  0.000شده است که کوچکتر از مقدار  0.01میباشد بنابراین ضریب
رگرسیونی متغیر محرومیت نسبی در سطح خطای کوچکتر از 0.01معنادار است.
پايگاه اجتماعی از طريق محرومیت نسبی بر رضايت اثر دارد.
جدول زیر خالصۀ مدل را نشان میدهد .مقدار ضریب همبستگی بین متغیرها ( ).248میباشد
که نشان می دهد بین متغیرهای مستقل و وابستۀ تحقیق همبستگی ضعیفی وجود دارد و همچنین
متغیر مستقل .062از واریانس رضایت از زندگی را پیشبینی میکند.
جدول شمارۀ  :9آزمون دوربین واتسون احساس محرومیت و رضايت از زندگی
آماره دوربین
واتسون
1.970

انحراف معیار برآورد
6.07891

ضریب همبستگی
تعدیل شده
0.055

ضریب تعیین
0.062

ضریب
همبستگی
0.248

مدل
1
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جدول شمارۀ  :10آماره  Fاحساس محرومیت و رضايت از زندگی
مدل

معیارتصمیم

Fآماره

میانگین مربعات خطا

درجه آزادی

مجموع مربعات خطا

0.000

0.082

335.594

2

671.187

رگرسیون

36.953

276

10199.078

باقی مانده

278

10870.265

کل

1

آنالیز واریانس رگرسیون در جدول آنوا و معنیداری آن  0.000به این مفهوم است که قدرت
پیشگویی معادلۀ رگرسیون همچنان با احتمال بیشتر از  95درصد به باالست .با توجه به معنادار
بودن مقدار آزمون ( f)9.082در سطح خطای کوچکتر از  0.01میتوان نتیجه گرفت که مدل
رگرسیونی تحقیق مدل خوبی بوده و متغیر مستقل قادر است تغییرات رضایت از زندگی را
تبیین کند.
جدول شمارۀ  :11رگرسیون احساس محرومیت و رضايت از زندگی
ضريب استانداردشده

معیار تصمیم

tآماره

0.000

21.264

0.000

6.953

0.176

0.000

-4.261

-0.249

Beta

ضرايب رگسیون غیراستاندارد

مدل

Std. Error

B

2.472

52.559

)(Constant

0.000

0.119

پایگاه اجتماعی

0.049

-0.280

محرومیت نسبی

1

این جدول نشان میدهد که متغیر پایگاه اجتماعی_اقتصادی با ضریب  .176بر روی رضایت
از زندگی تأثیر گذاشته است که تأثیر پایگاه اجتماعی_اقتصادی روی رضایت از زندگی
به صورت مستقیم بوده یعنی با افزایش سطح پایگاه اجتماعی اقتصادی ،میزان رضایت از زندگی
با توجه به ضریب آن افزایش مییابد .بعد از آن متغیر محرومیت نسبی با ضریب تأثیر -0.249
بر رضایت از زندگی بهصورت منفی و معکوس میباشد.
در مجموع ،میتوان گفت که متغیر پایگاه احتماعی-اقتصادی بهخاطر ضرایب مثبت بر
رضایت از زندگی شهری تأثیر فزاینده دارد و متغیر محرومیت نسبی بهخاطر ضریب منفی تأثیر
کاهنده دارد.
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مشارکت شهری و رضايت از خدمات شاروالی (شهرداری)
آیا مشارکت شهری تأثیری در رضایت از خدمات شهری دارد یا نه که در نتیجه مشخص شد در
این جمعیت نمونه ،رابطۀ معناداری بین مشارکت شهری و رضایت از خدمات شاروالی وجود
ندارد .از دالیل تأثیرنداشتن میتوان به فاصلۀ بین دولت و مردم ،فساد و آگاهی پایین در مسائل
شهری و شهروندی اشاره کرد.
جدول شمارۀ  :12آزمون همبستگی بین مشارکت شهری و رضايت از خدمات شاروالی
رضايت از خدمات
شهرداری

مشارکت شهری
1

ضریب همبستگی پیرسون
سطح معناداری

1
301

301

تعداد

-0.053

ضریب همبستگی پیرسون

0.356

سطح معناداری

301

تعداد

مشارکت شهری

رضایت از خدمات شهرداری

بحث و نتیجهگیری
حاشیهنشینی یکی از چالشهای هزارۀ سوم جهان معرفی شده است .آمار نهادهای بینالمللی
نشان میدهد که رشد جمعیت شهری در افغانستان ساالنه  5درصد افزایش دارد که این میران،
نزدیک به دو برابر سطح متوسط کشورهای منطقه میباشد .خانوادهها و افرادی که به تازگی به
شهر آمدهاند شامل بیجاشدگان داخلی ،مهاجران عودتکننده و همچنان کسانیاند که
فعالیتهای زراعتی را در روستاها رها کرده و بهدنبال شغلهای خدماتی در مناطق شهری
میباشند .بانک جهانی پیشبینی کرده که این میزان افزایش شهرنشینی در این کشور تا یک نسل
دیگر ادامه پیدا میکند و با ادامۀ این روند ،تا سال  ،2060حدود 15میلیون نفر دیگر نیز به
جمعیت شهرنشینهای افغانستان افزوده میشود در نتیجه ،تا 40سال دیگر نیمی از جعمیت
افغانستان در شهرها سکونت خواهند داشت شاروالی (شهرداری) در شهر کابل چشمانداز
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روشنی برای مدیریت حاشیهنشینی ندارد و بهتنهایی نیز قادر به حل معضل حاشیهنشینی شهر
نیست ،در شهر کابل ،حاشیهنشینی گاه در اشکال خاصی چون کوهنشینی نیز به چشم میخورد.
کیفیت زندگی در افغانستان به دالیل گوناگون از جمله جنگ طوالنی مدت ،عدم توسعۀ زیر
ساخت و فقر گسترده و آشوبهای داخلی و منازعات منطقهای و خارجی تحمیل شده پایین
است و به همین دلیل رضایت از زندگی شهری در فرایند رشد و گسترش شهرنشینی سریع و
شتابان کمتر از هنجارهای شهرنشینی است .یافتههای تحقیق همسو با دیگر مطالعات در مناطق
حاشیۀ افغانستان و جهان ازجمله پیمایش دیدهبان شفافیت افغانستان ( ،)1396کمیر و عیسی
( )1396نقدی و همکاران ( )1394نظیر و همکاران ( )2016نشان میدهد که در بسیاری از
موارد رضایت از زندگی شهری در حد متوسط رو به پایین قرار دارد و این امر سبب عدم
مشارکت حاشیه نشینان در زندگی شهری و احساس عدم تعلق و این امر در جای خود بر
زندگی مردم و توسعۀ شهر کابل تأثیرگذار است و بازدارندگی آن در برنامهریزی و مدیریت
شهری دیده میشود .مؤلفههای تأثیرگذار بر رضایت از زندگی شهری ،که در این تحقیق بررسی
شدهاند ،شامل قومیت ،محرومیت نسبی ،مشارکت شهری ،سابقه سکونت و نوعیت تملک
مسکن و پایگاه اجتماعی است .در متغیر قومیت و تأثیر آن بر رضایت از خدمات شاروالی بین
اقوام تفاوت میانگین معناداری وجود دارد .اما بین قومیت حاشیهنشینان و رضایت از زندگی
رابطهای معنادار وجود ندارد ،یعنی اینکه قومیت حاشیهنشینان تأثیری در رضایت از زندگی آنها
ندارد درحالیکه در رضایت از خدمات شاروالی تأثیرگذار است .شاید این بدین دلیل باشد که
بیشتر اداره های دولتی و نهادهای اقتصادی در دست گروه قومی خاص قرار دارد و آنها از
مزیتهای بیشتری نسبت به دیگر اقوام برخوردار هستند .مثال منطقۀ ارزان قیمت 1کوچهها،
معابر و سطح زندگی مردم آن به لحاظ عینی به مراتب بهتر از دشت برچی 2است و این میتواند
در رضایت از زندگی تأثیرگذار باشد.
مطالعات متعدد در مناطق حاشیه نشان میدهند که تملک زمین و مسکن و خانهدار شدن از
آرزوهای اصلی حاشیهنشینان است (نقدی و زارع )1391،و مالکیت در رضایت از زندگی تأثیر
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 . 1منطقهای که اکثریت آن پشتوننشین است.
 . 2منطقهای که اکثریت آن هزارهنشین است.
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دارد ،ولی یافتههای این تحقیق نشان میدهد که این مهم تأثیری در رضایت از زندگی آنها ندارد.
بهعبارتدیگر ،کسانی که در خانههای اجارهای ،خریداری شده و/یا کرایهای زندگی میکنند،
نوع مالکیت منزل آنها تأثیری در رضایت ندارد .همچنین سابقۀ سکونت نیز تأثیری در رضایت
از زندگی آنها ندارد .شاید بعنوان دلیل بتوان گفت مهاجرت از روستا به شهر در مقیاس وسیع و
نرخ باالی سکونت غیررسمی در شهر کابل و سیال بودن اسکان مهاجران و تبدیل شدن کابل به
یک «روستا شهر» کالن ،باعث شده است تا کمتر فرهنگ و مناسبات شهری مدرن در آن شکل
بگیرد و افراد برحسب پیشینۀ زندگی روستایی و قبلی ،در شهر نیز همان سبک زندگی
قومی_والیتی را ادامه و بازتولید کنند.
با توجه به تبعیض و منازعات مستمر و دامنهدار در کشور افغانستان اگرچه بین متغیر
احساس محرومیت و رضایت از زندگی همبستگی ضعیفی وجود دارد و متغیر مستقل تنها 0.65
درصد از واریانس رضایت از زندگی را پیشبینی میکند اما سطح معناداری ،معنادار بودن را
نشان میدهد این نشانگر آن است که احساس محرومیت در رضایت از زندگی تأثیرگذار است
و به همان میزان که افراد احساس محرومیت بیشتری داشته باشند ،رضایت کمتری از زندگی
دارند .فراوانی گویههای این شاخص نیز نشان میدهد که بیعدالتی ،تطبیق نشدن یکسان قانون
و احساس تبعیض به دلیل قومیت ،میزان باالیی از نارضایتی را نشان میدهد و مسلما تأثیر
مستقیم بر رضایت از زندگی شهری دارد که در طوالنی مدت ،باعث ایجاد فاصله بین دولت و
مردم ،گروههای قومی و بهوجود آمدن بیاعتمادی و نگرشهای منفی به همدیگر میشود.
از دیگر متغیرهای که در رضایت از زندگی شهری تأثیر دارد پایگاه اجتماعی_اقتصادی
است .پایگاه اجتماعی_اقتصادی با ضریب  0.176درصد بر رضایت از زندگی تأثیر گذاشته و با
افزایش سطح پایگاه اجتماعی_اقتصادی ،میزان رضایت از زندگی با توجه به ضریب آن نیز
افزایش مییابد .محرومیت نسبی به خاطر ضریب منفی  -249بر رضایت از ندگی بهصورت
منفی و معکوس تأثیر میگذارد و فرضیۀ تحقیق در این مورد تأیید میگردد که پایگاه اجتماعی
از طریق محرومیت نسبی بر رضایت از زندگی تأثیرگذار است.
رشد سریع شهر کابل بدون همراهی رشد و بهبود شاخصهای زندگی شهری همراه با تنوع
و تکثر قومی همراه با انواعی از تعارضها ،مهاجرتهای گسترده و غلبه نسبت جمعیت محالت
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غیررسمی شهر به بافت اصلی و نیز مناقشات چندین ساله همگی سبب شده کیفیت زندگی در
کل شهر کابل ،پایین و در سکونتگاههای غیررسمی نوعی زندگی روستا-شهری بازتولید گردد.
میزان رضایت از زندگی شهری در بین گروههای قومی متفاوت است که مؤلفههای تعیینکنندۀ
این تفاوت را میتوان در محرومیت نسبی ،سرمایۀ اجتماعی و رضایت از خدمات شهری
دانست .همچنین یافتهها نشان میدهد که میزان رضایت حاشیهنشینان از خدمات شهری کمتر از
حد متوسط است و در بسیاری از مواردی به خدمات اولیه دسترسی ندارند که این در
خواستهای آنها اشاره شده است ،چنانچه بسیاری از شهروندان گفتند هنوز منطقۀ آنها دسترسی
به آب آشامیدنی سالم ،جادههای آسفالت شده و فضای سبز ندارند.
جدیترین مشکل حاشیهنشینان کابل مسئلۀ تأمین امنیت ،ایجاد اشتغال و دسترسی به
خدمات اولیه شهری است .تقریبا بیش از  90درصد پاسخگویان اعالم کردهاند که وضعیت
امنیتی منطقۀ آنها خوب نیست و در هنگام شب بهراحتی نمیتوانند از یک مکان به مکان دیگر
بروند و حتی در معرض دزدی و زورگیری نیز واقع شدهاند .حاشیهنشینی و اسکان غیررسمی
در همهجای جهان یعنی همراه بودن با فقر ،محرومیت و تبعیض .در مطالعۀ حاضر ،مشخص شد
که بیشتر حاشیهنشینان به تطبیق یکسان قانون باور ندارند و معتقدند بیعدالتی خیلی زیاد است.
اما آنچه پررنگ و جالب توجه بود ،امید مردم به آینده و درعینحال ،محرومیت و عدم دسترسی
به بسیاری از خدمات شهری رضایت از محل سکونتشان بود که بسیاری گفتند از جایی که
زندگی میکنیم ،رضایت داریم درحالیکه مشکالت زیادی در منطقۀ آنها وجود دارد.
باور نداشتن به تطبیق یکسان قانون ،احساس محرومیت ،تبعیض و تأثیر آن بر رضایت از
زندگی میتواند تبعات منفی در توسعه ،خصوصا توسعۀ پایدار شهری ،داشته باشد .این امر
باعث میشود تا مردم مشارکت کمتری در امور شهری بگیرند و شهر را خانۀ مشترک خود
ندانند .میتوان گفت یکی از مسائل سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهنشینان شهر کابل این
است که تعلقها جمعی نیست و بیشتر درون گروهی و قومی و خاص گرایانه است.
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پی نوشت:
** از دکتر اسماعیل باللی دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا به سبب مشورت های سودمند
بخصوص در بخش روش در طول انجام تحقیق ،تدوین و انتشار این مقاله بسیار سپاسگزاری می کنیم.

پیوست:
*** تصاويری از حاشیه های شهر کابل

تصوير شمارۀ  :1نمائی از کیفیت معابر و کسب و کارها

تصوير شمارۀ  :2نمايی از موقعیت استقرار در دامنه های بسیار شیب دار

